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Jeff" Não estamos tentando deslocar o amor das pessoas " Asa MathaJeffrey P. Bezos trouxe o 
comércio eletrônico para o dia-a-dia das pessoas comuns quando sua Amazon.com Inc. 
começou a vender livros pela internet em 1994. Desde então, o executivo, que acumula os 
cargos de presidente do conselho, diretor-presidente e diretor-superintendente, transformou o 
site num shopping center virtual, onde a empresa e milhares de vendedores independentes 
vendem até ábacos e cítaras. Recentemente, expandiu a oferta com um leitor de livros 
eletrônicos. Ele falou ao Wall Street Journal sobre os livros digitais. Aqui, trechos editados da 
conversa. 
 
WSJ: O sr. está fazendo equipamento digital e download com o Kindle (o leitor de livro 
eletrônico da Amazon). Por que não ficar em seu poderoso nicho de ser o lugar aonde a 
maioria das pessoas pensa em ir para comprar coisas online? 
 
Bezos: A maioria das extensões que fizemos nos nossos negócios, nós mesmos questionamos. 
As pessoas pensavam que música e DVD faziam sentido. Mas começamos a vender eletrônicos 
e brinquedos e roupas e sapatos. Fico impressionado com quantos sapatos vendemos hoje. É 
tanto que lançamos um website voltado só para isso. 
 
É importante fazer um inventário das suas habilidades e tentar fazer coisas que têm a ver com 
elas. Mas se você só fizer isso, vai acabar sendo superado porque seus fregueses vão acabar 
precisando de coisas para as quais você não tem habilidades. Então é preciso se renovar 
desenvolvendo novas habilidades. 
 
A gente vinha vendendo livros eletrônicos fazia tempo e você precisava de um microscópio 
para achar as vendas. O que os fregueses querem é um aparelho que torne muito fácil 
comprar e ler livros eletrônicos. Queríamos criar uma experiência sem obstáculos, 
verticalmente integrada, e para isso tínhamos de desenvolver todo esse novo conjunto de 
habilidades. 
 
WSJ: Quantos vocês já venderam? 
 
Bezos: Não divulgamos isso. Posso dar uma nova estatística que nunca divulgamos. Nós temos 
125.000 títulos de livros disponíveis para o Kindle. Quando você vê as vendas de livros físicos 
da Amazon dos mesmos títulos, as vendas do Kindle agora são mais de 6% do total. 
 
WSJ: E quanto à idéia de ler numa tela? Assim como outros meios, como jornais, vêem uma 
linha de crescimento para digital e de queda para físico, é isso que vai acontecer com os 
livros? 
 
Bezos: Em algum período de tempo, livros serão lidos em aparelhos eletrônicos. O livro físico 
não vai desaparecer completamente, assim como cavalos não desapareceram completamente. 
Mas não há sinecura para nenhuma tecnologia. 
 
Vemos (o Kindle) como um esforço de melhoria do livro, apesar de ele ter resistido a 
mudanças por 500 anos. 
 
Para fazer isso, você tem de capturar o elemento essencial de um livro, que é que ele 
desaparece quando você pega o fio da meada da narração. Nenhum de nós quando lemos um 
livro pensamos sobre a tinta, a cola e a costura. Tudo isso se esvai, e você entra no universo 
do autor.  
 
Às vezes, livros pesados de capa dura quebram o fluxo porque você fica com a mão cansada. 
Ou virar páginas pode ser barulhento se você tem um cônjuge dormindo ao seu lado. Há 
coisas sobre os livros físicos com que estamos acostumados mas que na verdade não são 
muito boas. 
 



Não estamos tentando deslocar o amor das pessoas pelo objeto que é o livro. É uma invenção 
sacramentada. O que é preciso manter em mente é que o importante não é o formato, é a 
narrativa. 
 
Nos últimos 20 anos, a maioria das ferramentas que nós humanos inventamos facilitaram para 
nós ter aperitivos de informação. Se uma das consequências do Kindle e outros aparelhos 
como ele é retirar obstáculos das leituras longas de modo que você acabe fazendo-as mais, 
acho que é uma coisa boa. 
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2008, Empresas, p. B11. 


